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  สวัสดคี่ะ… เนื่องจากขณะนี้เข้าสูฤ่ดูฝนกันแลว้นะคะ สภาพอากาศที่เริม่เยน็ลงและมีความชื้นสูงขึ้น

อาจจะทําใหเ้กิดโรคต่างๆ ไดง้่ายและรวดเร็ว ด้วยความเป็นหว่งตอ่เด็กๆ และผูป้กครอง ควรหมั่นดูแล

รักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ข็งแรง และให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองจากโรคฮิตที่มักจะพบได้บ่อยในชว่งฤดู

ฝนนะคะ สําหรับจุลสารฉบับนี้ ขอเชิญอ่านสาระต่างๆ ที่มีประโยชนไ์ดแ้ลว้คะ่ 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลมัน ์ เรือ่ง หนา้ 

ส่งเสริม 

ความเป็นไทย IQ 
ทั่วทิศทั่วไทย รวมโรคเด่นที่เดก็มักเปน็ในฤดูฝน 2 

ใฝ่หาความรู้ 

IQ AQ SQ 

ข่าวสารโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรยีน 5 

สรรหามาเล่า 

เรือ่งที ่1 พ่อแม่ตอ้งรู้ ! 9 จุดอันตรายใน

ห้างสรรพสินค้า 

เรือ่งที ่2 พ่อแมต่อ้งรู้! 7 อาการของลกู ที่

ถูกสปอยล์มากเกินไป 

11 

ลับสมองคุณหน ู ฝึกสมองประลองปัญญา 16 

เรื่องของหน ู ผลงานสร้างสรรค์ของเดก็ๆ 19 

ควบคู่จรยิธรรม MQ ของดีข้างวัด 
5 ทิปส์ช่วยให้ลูกเป็นเด็กมีสมาธิ เมื่อต้องฝึก

ลูกอ่านเขียน 21 

นําพาสู่ความสุข EQ คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความน่ารกัของเด็กๆ 22 

บ.ก.+ครูออม/คอลัมน์+ครูปุก, ครูติ่ง, ครูกุ๊ก, ครูปู(สุชาดา), ครูกวาง/พิมพ์+ครนูัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูป ู
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ช่วงนี้บ้านเราก็เข้าฤดูฝนแบบเต็มตัว ตกทัง้วัน ตกทกุวัน เวลาที่ฝนตกนับเป็นช่วงเวลาการเฉลมิ

ฉลองของเหล่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรยีทัง้หลาย ซึ่งทําให้เกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะใน

เด็กซึ่งภูมิคุ้มกันของเค้ายังไมแ่ข็งแรงและยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ โรคที่เดก็เป็นกันส่วนใหญ่จะเปน็โรคที่

เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

  เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ไดค้อยสงัเกตลกูว่ามีอาการผิดปกติอย่างไร เข้าข่ายว่าเป็นโรคอะไรนั้น วันนี้

เรารวบรวมโรคของเดก็ทีม่ักพบในฤดูฝนมาฝากค่ะ มีอะไรบ้างไปดูกันคะ่ 

โรคเดน่ โรคเดก็ทีพ่บมากในฤดฝูน 

 

 โรคไขห้วดัใหญ ่

  โรคไข้หวัดใหญ่ หรือ Infuenza มกัเป็นโรคที่พบบ่อยในลําดับต้นเลยก็ว่าได้ เพราะไทยเปน็

ประเทศในเขตร้อนชื้น ซึ่งไข้หวัดใหญ่จะต่างจากไข้หวัดธรรมดาตรงที่เด็กจะมไีข้ ปวดหัว ปวดตามตัว
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ปวดกล้ามเนื้อ ไอ หรอืเจ็บคอ ซ่ึงเดก็ที่มอีายุต่ํากว่า 5 ขวบและผู้สูงวัยที่มีอายมุากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่

มีภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น 

  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ควรฉีดประมาณ 1-2 เดือน ก่อนฤดูกาลระบาดของโรคในแต่

ละปี ทกุๆ ปี โดยสามารถเริ่มฉีดได้ตัง้แต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป 

 

 โรคมอืเทา้ปาก 

  โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัส (Enterovirus 71, Coxsackie) จรงิๆ แล้วเป็นโรคที่สามารถ

พบไดบ้้างประปรายตลอดทั้งปี เพียงแต่จะระบาดมากก็ในฤดูฝน โดยอาการที่พบคือ เด็กจะมไีข้ ผื่น 

ตุ่มใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า มีแผลในปาก กระพุง้แก้ม ลิ้น และเหงือก บางรายผื่นอาจเริ่มขึ้นทีก่้นและเข่า

ร่วมด้วย พบมากในเด็กที่มีอายตุั้งแต่ 6 เดอืน – 3 ขวบ ติดต่อกันไดท้างละอองน้ําลาย ไอ จาม หรือ

อุจจาระ โดยมรีะยะฟักตวัอยู่ที่ 3-6 วัน 

โรคนี้สามารถหายเองไดภ้ายใน 3-10 วัน แต่สาระสําคัญจะอยูท่ี่เด็กบางคนเป็นมากจนทําให้กิน

อะไรไม่ได้ กลืนน้ําไม่ได้ ทําให้เกิดภาวะขาดน้าํ และควรระวังไม่ให้มไีข้สูงเกินไป เพราะอาจชกัได้ บาง

รายอาจมีภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะเด็กที่อายตุ่ํากว่า 5 ปี เช่น สมองอกัเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 

ดังนั้น หากพบว่าลูกเริ่มมีอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ ควรรีบปรึกษาคุณหมอทันที 

 

 โรคไขเ้ลอืดออก 

  โรคนีม้ียุงลายเป็นพาหะ มีโอกาสเป็นไดท้ั้งเดก็และผู้ใหญ่ โดยจะมีไขสู้งมากหลังจากได้รับเชือ้

แล้ว 3 วันกินยาลดไข้กไ็ม่หาย ปวดหัว ปวดกระบอกตา หรือปวดเมื่อยตามตัว ตาแดง หน้าแดง และ

ปากแดง 

  หากเด็กได้รับเชือ้นี้เข้าไปอาจเริ่มอาการปวดที่ชายโครงด้านขวาซึ่งเป็นตําแหน่งของตับ (ตับโต) 

มีอาเจียน มีภาวะขาดน้ํา หากพบกลุ่มอาการเหล่านี้ ให้ปรึกษาคุณหมอทันที ซ่ึงคุณหมอจะทําการตรวจดู

ว่าเป็นไข้เลือดออกหรอืไม่ ก็โดยการนํายางมารัดแขนที่ความดันระดับหนึ่ง เพื่อดูจุดทีม่ีเลือดออกว่าใช่

หรือไม่ เป็นต้น 
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 โรคอสีกุอใีส 

  ชื่อนี้คงคุ้นหูคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดี โรคนี้เกิดขึ้นได้บ่อย เมือ่ติดแล้วก็มักจะเปน็กันทอดๆ 

ลักษณะอาการคือ มไีข้ ผื่นแดง มีตุ่มน้ําใสๆ ตามตัว เริ่มจากบริเวณทอ้ง แล้วลามไปที่ต้นแขน ขา 

และใบหน้า หลังจากนัน้จะเป็นสะเก็ด และเกิดแผลเป็นได้ อาการเหล่านี้จะหายได้เองใน 2–3 สัปดาห์ 

  โรคนีม้ีวัคซีนป้องกันซึง่เป็นวัคซีนเสริม (คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ฉีดหรือไม่ฉีดก็ไดค้่ะ) สามารถเริม่

ฉีดได้ตั้งแต่ 1 ขวบเป็นต้นไป และไปกระตุ้นอกีครัง้ตอนเดก็อายุได้ 4 ขวบ 

 

 โรคทอ้งเสยีหรอืโรคอจุจาระรว่งที่เกดิจากไวรสัโรตา้ 

  โรคท้องร่วงนี้เกิดจากเชือ้ไวรัสโรต้า โดยเดก็ๆ มักติดกันผ่านการสัมผัสกบัของเล่น อาหาร หรือ

ของใชใ้กล้ตัวเด็กที่ไม่สะอาด เพราะเดก็มักจับสิง่ของและเอามอืเข้าปากโดยไม่รูต้ัว พบกันมากในเด็กที่

มีอายต่ํากว่า 5 ขวบ 

  จากสถิติทั่วโลกรวมถึงไทย โรคนีท้ําให้เด็กทารกและเด็กที่อายุต่ํากว่า 2 ขวบ เสียชีวิตมาแล้ว

กว่า 6 แสนคน โดยประมาณ 

  วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันมอียู่ 2 ชนิด คือ วัคซนีทีม่ีส่วนประกอบของเชื้อโรต้า 1 สายพันธุ์ และ 5 

สายพันธุ์ ซึ่งเป็นวคัซีนชนิดหยอด ควรให้ลูกไดห้ยอดวัคซีนตัวนี้เมื่อลูกอายุได้ 2 เดือน เพราะเดก็เริ่มที่

จะสัมผัสกับเชือ้โรครอบๆ ตัวแล้ว 

 

 โรคไอพดีหีรอืปอดบวม 

  โรคไอพีดี หรอืที่เรียกว่า Invasive Pneumococcal Disease (IPD) คือโรคติดเชือ้ชนิดรุนแรง

ที่มีสาเหตุจากเชือ้แบคทเีรียชื่อ “นิวโมคอคคัส” ซึ่งทําให้ติดเช้ือในกระแสเลือดและที่เยื่อหุ้มสมอง อาจ

ทําให้เด็กพกิารหรอืเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะหากเป็นเด็กที่อายุต่ํากว่า 2 ขวบ 

  หากติดเชื้อทีร่ะบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ เด็กจะมีไข้สงู ปวดหัวอย่างรุนแรง คลื่นไส้ 

อาเจียน คอแขง็ หากเปน็ในเด็กเล็ก เค้าจะงอแง 
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  เด็กๆ สามารถไปรับวัคซนีป้องกันโรคนีไ้ด้ตั้งแตอ่ายุ 2 เดือนขึ้นไป และฉีดเข็มตอ่ไป เมื่ออายุ

ได้ 4, 6 และ 12 – 15 เดือน 

  ทั้งนี้ หากคุณพอ่คุณแมส่ังเกตเห็นลูกมอีาการผดิปกติ เช่น มีไข้ ซึม ทานข้าวได้น้อย หรือ 

อ่อนเพลีย ควรพาลูกไปพบคุณหมอทันทีนะคะ 

 

 

 

 

 

 

  

  - 

 

 

 ผู้ปกครองสามารถชําระค่าเล่าเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี ้

1. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชือ่บญัช ีโรงเรยีนอนบุาลแสงอารยี ์

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทศิ เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอทุศิ (ทุง่คร)ุ เลขที่ 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบรอ้ยแล้วกรุณาส่ง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู้ปกครองสามารถชําระด้วยเงินสด หรือด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได้นะคะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะ 

 กรณีผู้ปกครองที่ฝากค่าเล่าเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

บุคลากรท่านนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบค่ะ 

ทีม่า : https://momandbaby.net 
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ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 3 ที่ต้องการขอใบรับรองการเรียน ขอความกรุณาชําระค่าเรียนทั้งหมด

ก่อนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ หากต้องการเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายฉบับละ  

100 บาทค่ะ และสําหรบัผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชัน้อืน่ ที่ต้องการขอใบรบัรองการเรียน จะมีค่าใช้จ่ายใน

การออกเอกสารฉบับละ 100 บาทค่ะ 

 

 

 วนัเสารท์ี ่12 กรกฏาคม 2562 ครตูิก๊และครชูมพูเ่ขา้รบัการอบรมเรือ่ง “เทคนคิการใชด้นตรเีพือ่

บรูณาการสาํหรบัครปูฐมวยั ตามแนวคดิของ Music Orff fun” ณ สถาบันสอนดนตรี ศิลปะและการ

แสดง PP&P Music and Performing Arts Academy สาขาซอยพทุธบูชา 36 เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร 

 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ครูชิต ครูกุ๊กและครูออมเข้ารับการอบรมเรื่อง “ส่งเสริมทักษะเด็ก 

พร้อมรับยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-ส่งนักเรียน  

 ผู้ปกครองสามารถรับ-ส่งนักเรียนกับครูเวรโดยไม่ต้องลงจากรถ ได้ที่ประตูโรงเรียนทั้งฝั่งอนุบาล

และฝั่งเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค์จะจอดรถ สามารถจอดได้ที่ (ลานตลาดนัดเก่า) ถึง 10.00 น.

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

 กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู้ปกครองสามารถจอดรถได้ ถึงเวลา 12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ 

ลานตลาดนัดเก่า, ปั๊มแก๊ส (เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ :  

- ผู้ปกครองที่จะจอดรถในสถานที่ดังกล่าว สามารถมาขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ได้ที่ห้องธุรการค่ะ 

- ผู้ปกครองต้องติดสติ๊กเกอร์โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

  ขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครอง ไม่จอดรถริมกําแพง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดในซอย ทาง

โรงเรียนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกนะคะ 
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 โรงเรียนขอแจ้งเส้นทางลัด ดังนี ้

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได้ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หากเลี้ยว

ซ้าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได้ค่ะ 

 จุดรับ-ส่งนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ไม่ขึ้นอาคารเรียน ให้รับ-ส่งนักเรียนใน

บริเวณลู่จักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว้ให้ ขอขอบคุณในความร่วมมอืค่ะ 

 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ดังนี ้

✓ แก้ไขไฟห้องครัว/ห้องสระว่ายน้ํา 

✓ เปลี่ยนพัดลมใหม่ลานกจิกรรม 1 ตัว 

✓ เปลี่ยนหลอดไฟห้องสระว่ายน้ํา 

✓ ทําความสะอาดห้องครัวทีป่รับปรุงใหม ่

✓ ติดตั้งระแนงเพิ่มและแกไ้ขระแนงที่ชํารุด 

✓ เปลี่ยนชุดหัวเตาแก๊สในห้องครัวใหมท่ั้งหมด 

✓ เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม ่7 ตัว 

✓ เปลี่ยนรางน้ําหน้าห้องครัวใหม ่

✓ เปลี่ยนอปุกรณ์กรองน้ําดื่มห้องครัว 

✓ แก้ไขไฟแสงสว่างหน้าห้องน้ําคร ู

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นม Hi Q UHT มาจัดกิจกรรม “Hi Q UHT School 

Tour” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ในการเตรียมตัวที่จะเป็นพลเมืองยุคอนาคตเตรียมร่างกายให้

พร้อมในทุกๆ ด้านได้แก่สมองพร้อมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่างกายเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานไม่

เจ็บป่วยค่ะ 
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  วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ (D-nee Kids) มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆ 

ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้ง 4 ด้าน เน้นให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาวะของ

ร่างกายคู่กับความสนุกสนานค่ะ 

 วันจันทร์ที่ 24 - ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การ

ปลูกต้นไม้ เพื่อปลกูฝังให้เด็กๆ ได้รู้จักรักษ์ต้นไม้ ช่วยกันดูแลต้นไม้ค่ะ 

 

 

 โครงการหนเูปน็เดก็ไทย จัดกจิกรรมมารยาทงาม ได้แก่ การไหว้สวยงาม เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่

จะต้องก้มศีรษะ ให้แก่เด็กๆ หน้าแถวในช่วงเช้าทุกวันค่ะ 

 สอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1/2562 ดังนี ้

- จันทร์ ที่ 22 – พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 สอบของครูต่างชาต ิ

- พฤหัสบดี ที่ 25 – ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สอบของครูไทย 

 

 

 โครงการหนูเป็นเด็กไทย กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ให้เด็กๆ ได้ใส่บาตร และนําเทียนไปถวาย 

ณ วัดกลางนา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 และ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 9 

สิงหาคม 2562 เพื่อให้เด็กๆ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณแม่ค่ะ 
 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2562 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 1 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.1 ก.ค. 62 โจ๊ก นม UHT+โดนัท ข้าวสวย+ต้มซุปไก่+เฉากว๊ย ผลไม้ 
ผัดมักกะโรนใีส่

ไส้กรอก+น้ําซุป 

อ.2 ก.ค. 62 
ข้าวต้ม+ 

ไข่เจยีว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไข+่

ไก่ทอด+สาคูเปียกข้าวโพด 
ผลไม้ 

ก๋วยเตี๋ยว 

ราดหน้าหมู 
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พ.3 ก.ค. 

62 

ข้าวสวย+ 

ต้มเลือดหมู 

ใส่ผักตําลึง 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร ์

ข้าวสวย+กะเพราไก่สับ+

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดไข่น้ํา 

พฤ.4 ก.ค. 

62 

ข้าวต้ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดฟัก+หมบูะ

ช่อทอด+ถ่ัวเขยีวต้มน้ําตาล 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไส้

กรอกผัดซอส+

น้ําซุป 

ศ.5 ก.ค. 

62 

เส้นหมี่นํ้า

ลูกชิน้ 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร ์

ข้าวต้มหมูทรงเครือ่ง+ 

วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 2 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.8 ก.ค. 

62 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร ์

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+

มันต้มน้ําตาล 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+ไข่

เจียวใส่แครอท 

อ.9 ก.ค. 

62 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดวุ้นเส้น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ไส้กรอกผัด

ซอส+แกงจืดเต้าหู้ขาว

หมูสับ+วุ้นน้ําหวาน 

ผลไม้ 
ข้าวต้ม

ทรงเครือ่ง 

พ.10 ก.ค. 

62 
โจ๊ก 

นม UHT+ 

ขนมปังสอดไส้ครีม 

ข้าวสวย+แกงจืดไข่น้ํา+

ไก่ทอด+เฉาก๊วย 
ผลไม้ 

ผัดมักกะโรนี

กุ้ง+น้ําซุป 

พฤ.11 ก.ค. 

62 
ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+ผัด

ผักกาดขาวหมูสับ+หมู

ยอทอด+ข้าวเหนียว

เปียกน้ํากะท ิ

ผลไม้ 
เส้นใหญ่น้ํา

ลูกชิ้นปลา 

ศ.12 ก.ค. 

62 
บะหมี่น้ําหมูสับ 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร ์

ข้าวผัดผักสามส+ี 

น้ําซุป+มันเชื่อม 
ผลไม้ 

ข้าวสวย+แกง

จืดหัวไชเท้า 
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รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 3 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.15 

ก.ค. 62 
ซุปมักกะโรน ี นม UHT+โดนัท 

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู+

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ้

ข้าวสวย+กะเพรา

หมูสับ 

อ.16 

ก.ค. 62 
--------------------หยุดวันอาสาฬหบูชา-------------------- 

พ.17 

ก.ค. 62 
---------------------หยุดวันเข้าพรรษา--------------------- 

พฤ.18 

ก.ค. 62 

ข้าวต้ม

ทรงเครือ่ง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวผัดแฮม+น้ําซุป 

+วุ้นน้ําหวาน 
ผลไม ้

ข้าวสวย+แตงกวา

ผัดใส่ไข ่

ศ.19 

ก.ค. 62 

ข้าวต้ม+กุนเชยีง

ทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังแครก

เกอร ์

ข้าวสวย+ไข่ลูกเขย+ต้ม

จับฉ่าย+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ผัดผัก

กะหลํ่าปล ี

รายการอาหารประจําสัปดาห์ที่ 4 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา้ อาหารวา่งเชา้ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

ว่างบา่ย 
อาหารเยน็ 

จ.22 ก.ค. 

62 
เกี๊ยวนํ้า 

นม UHT+ขนมปงั

แครกเกอร ์

เส้นหมี่นํ้าหมูสับ+

ลอดช่องน้ํากะท ิ
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

ต้มยําไก่ใส่เห็ด 

อ.23 ก.ค. 

62 

ข้าวสวย+แกงจืด

สาหร่าย 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวมันไก่+น้ําซุป+

เฉาก๊วย 
ผลไม ้ ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

พ.24 ก.ค. 

62 

ข้าวสวย+ 

ผัดผักกาดขาว 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร ์

ข้าวสวย+แกงจืดหัวไช

เท้า+ปอูัดนึ่ง+บัวลอย 
ผลไม ้ ข้าวสวย+ไข่ตุ๋น 

พฤ.25 

ก.ค. 62 

ข้าวต้ม+ 

หมูผัดซีอิ๊ว 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวสวย+แกงจืดวุ้น

เส้น+ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ 

ผัดบวบใส่ไข่ 
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ศ.26 ก.ค. 

62 

ข้าวสวย+แกงจืด

เต้าหู้ไข ่

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร ์

ข้าวผัดอเมิริกัน+ 

น้ําซุป+สาคูเปยีก

น้ํากะท ิ

ผลไม ้ ข้าวสวย+ไก่ผัดซีอิ๊ว 

จ.29 ก.ค. 

62 
---------------หยดุชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล 10--------------- 

อ.30 ก.ค. 

62 

ข้าวสวย+ 

แกงจืดฟัก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข้าวต้มทรงเครื่อง+ 

กล้วยบวชช ี
ผลไม ้ บะหมี่น้ําลูกชิ้นปลา 

พฤ.31 

ก.ค. 62 

ข้าวสวย+ 

ต้มเลือดหมู 

ใสผ่ักตําลึก 

นม UHT+ขนมปงั

แครกเกอร ์

ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น+ 

รวมมิตรน้ําแดง 
ผลไม ้

ข้าวสวย+ไกท่อด

กระเทยีม+น้ําซุป 

 

 เรือ่งที ่1 พอ่แมต่อ้งรู ้! 9 จดุอนัตรายในหา้งสรรพสนิคา้ 
 

 

 

ช่วงอากาศรอ้นๆ หลายๆ บ้านก็อยากพาลูกหลานไปเดินห้างรับแอร์ แตอ่ย่าลืมความปลอดภัยของ

เด็กๆ ด้วยนะคะ มารู้ 9 จุดอันตรายในห้างสรรพสินค้าที่ควรระวังไว้กันเลยค่ะ 
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9 จดุอนัตรายในหา้งสรรพสนิคา้ 

  1. ประตเูลือ่น เปดิ - ปดิ  

  ประตูเลื่อน ถึงแม้จะดูฉลาดเปิดปิดให้คนเข้าออกแบบอัตโนมัติ คุณพ่อคุณแม่ควรอยู่ระหว่าง

ประตูแล้วให้ลูกเดินไปก่อน แต่ถ้ายังเป็นเบบี๋อุม้เดินไปพร้อมกันดีกว่า แล้วอย่าให้ลูกเทีย่วโบกไม้โบก

มือจินตนาการว่าเสกคาถาให้ประตเูปิดปิดได้นะคะ เดี๋ยวโดนงับมอืเอา 

  2. บนัไดเลือ่น  

  คําเตือนยอดฮิตกอ่นขึ้นบันไดเล่ือนคือ "ห้ามใหเ้ด็กใช้บันไดเลื่อนตามลาํพัง" แต่ที่เห็นคือเด็กๆ 

วิ่งสวนทางขึ้นลง เห็นพฤติกรรมของพีเ่ด็กโตแบบนี้รีบเตือนลูกเลยค่ะ เพราะเกิดพลาดล้มตกบันไดเลื่อน 

อาจจะโดนมุมบันไดเลื่อนคมๆ บาดหรือถูกหนีบเอาได้ ขึ้น-ลงบันไดเลื่อนควรให้ลกูอยู่ตรงกลางระหว่าง

พ่อกับแม่ แต่ถ้าไปกัน 2 คน ให้ลูกอยู่ชิดซ้ายด้านในนะคะ 

  3. ลฟิต ์ 

  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือลิฟต์หนีบ-ลฟิต์ค้าง จะขึ้นลงลิฟต์ให้ใช้หลกัพ่อกับแม่เข้าก่อน ออกที

หลัง จะได้กดปุ่มเปิดประตูค้างไว้ให้ลูกกอ่นเพื่อความปลอดภัยคะ่ 

  4. รถเขน็ในซเูปอรม์ารเ์กต็  

  อย่าให้ลูกอยู่บนรถเข็นจะดีที่สุดคะ่ เพราะหากนั่ง คนเข็นจะกะน้ําหนกัยาก ยิ่งถ้าลูกอยู่ไม่น่ิงคอย

แต่จะคว้าของตลอดเวลา หากศูนย์ถ่วงรถเข็นไมด่ีพอหัวคว่ําคะมําได้ง่ายเชียวค่ะ 

  5. ชัน้วางของ 

  ชั้นวางของบนห้างรับน้ําหนักทุกวันค่ะ อย่าวางใจว่าจะแข็งแรงทนทานถึงจะอยู่ในห้างชั้นนําของ

เมืองไทยก็ตาม หากลูกไปยือ้ กระชาก เหน่ียวชั้นวางของ อาจจะเกิดอนัตรายไดค้่ะ 

  6. พืน้ลืน่ๆ 

  บริเวณซูเปอร์มารเ์ก็ตหรอืที่ขายของสดต้องระวัง เพราะอาจจะมีน้ําหกอยูไ่ด้ เพราะฉะนั้นเดินใน

ห้างควรจูงมอืลูกไว้เป็นดคี่ะ นอกจากจะกันการพลดัหลงแล้วลื่นไถลเมื่อไหร่ยังคว้าตัวได้ทันอกีด้วยค่ะ 

  7. หอ้งน้าํ 

  ถึงลูกจะบอกว่าอยูท่ี่โรงเรียนเขาเข้าเองได้ แต่ห้องน้ําคนแปลกหน้าเยอะจึงไมค่วรอย่างยิง่ทีจ่ะให้

เข้าห้องน้ําตามลําพัง ควรพาเข้าไปพรอ้มๆ กับคณุแม่ค่ะ 
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  8. สายไฟ  

  ปกติสายไฟตามห้างจะไม่ระโยงระยาง แต่ช่วงเทศกาล SALE หรือช่วงจดับูธต่างๆ มักมีสายไฟ 

ปลั๊กไฟ โผล่มาแบบทีไ่ม่ถูกจัดระเบยีบ อย่าให้ลูกคลาดสายตานะคะ เดีย๋วจะไปคว้าสายไปแล้วอนัตราย

ได ้

  9. ลานจอดรถ 

  พอถึงลานจอดรถ ให้พาลูกขึ้นรถกอ่นคะ่ ให้อยู่ในคาร์ซีตโดยปลอดภัยก่อนแล้วค่อยมาเก็บของ 

เพื่อความปลอดภยั 

TIPS : ให้จดชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์ติดตอ่สะดวกไวใ้นกระเป๋าของลูกด้วยนะคะ เผื่อพลัดหลงกัน 

 

 เรือ่งที ่2 พอ่แมต่อ้งรู!้ 7 อาการของลกู ทีถ่กูสปอยลม์ากเกนิไป 
 

 
 

คุณพ่อคุณแมก่ําลังสปอยล์ หรือเอาใจลูกจนเกินไปหรอืเปล่า แต่หลายคนอาจจะคิดว่า ไม่ใช่หรอก

มั้ง ไม่จริงนะ ไม่ได้ตามใจ คําตอบแบบนีค้งอยู่ในใจคุณพ่อคุณแม่หลายคนใช่ไหมคะ งั้นเรามาดูกันว่า

ลูกน้อยของคุณเริ่มมอีาการเหล่านี้บ้างหรือไม ่

  1. อารมณร์อ้นเกรีย้วกราดบอ่ยครัง้ 

  หากหนูน้อยเริม่มีอาการหงุดหงิดบ่อยๆ กรีดร้อง เกรี้ยวกราด ชักสีหน้าแสดงอาการให้รู้ว่าไม่

พอใจ นับเป็นหนึง่อาการที่เป็นสัญญาณเตือนแล้ววา่ ลูกเริ่มถูกสปอยลม์ากไปแล้วนะ 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 



 
 

14 

  2. เถยีงคาํไมต่กฟาก 

  คํานี้เราๆ คงได้ยินมาแตโ่บราณรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย หากมีเด็กพูดเถียง ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเอง

ทําผิด หรือผู้ใหญ่พูดเตอืนอะไรแล้วเถียงกลับทนัที แบบนี้ที่เขาเรียกว่าเถียงคําไม่ตกฟาก เป็นการ

แสดงอาการของเดก็ทีไ่มน่่ารัก แต่ถ้าลูกน้อยไมไ่ด้ทําผิดแล้วพยายามอธบิาย นับว่าเป็นคนละสาเหตุกัน

นะคะ 

  3. จอมบงการเสยีจรงิ 

  หากพ่อแมท่ี่มัวแต่ตามใจลูกจนทําใหทุ้กอย่าง หรือจ้างพี่เลีย้งส่วนตัวดูแลทุกฝีก้าว จนลูกไม่

สามารถทําอะไรได้เองเลยนั้น เมื่อถึงเวลาที่คุณอยากให้ลูกลองทําสิง่ใหม่ๆ ดูบ้าง ลูกจะไมย่อมทีจ่ะทํา

เผลอๆ จะสั่งกลับให้คุณทําให้แทนเสยีด้วยซ้ํา 

  4. ขายหนา้ทกุททีีต่อ้งออกไปขา้งนอก 

  เมื่อคุณสปอยล์ลูกมากเกนิไป อาการเหล่านี้จะตามมาแน่นอน เช่น หากลูกกรีดร้องอยากได้สิ่งของ

ที่ชอบ หรือขนมที่ถกูอกถูกใจ แต่เมื่อไม่ได้จะแสดงอาการร้องไห้ กรีดรอ้ง ลงไปดิ้นลงกับพื้น เพื่อ

เรียกร้องความสนใจทันที แล้วถ้าคุณยิ่งให้สิ่งของกับเขาเพื่อตัดปัญหา นั้นจะยิง่ทําให้ลูกเคยชินเข้าไปอีก 

อาการนี้เรยีกว่าถูกสปอยล์มากไปแล้วคะ่ 

  5. หวงของ ไมรู่จ้กัแบง่ปนัคนอืน่ 

  เมื่อลูกน้อยได้รับมากๆ เราควรจะบอกให้เขารู้จกัแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้าง เด็กสามารถรับรูก้ารแบ่งปนั

ได้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่เขาเริ่มเข้าใจหลายสิ่งมากขึ้น เป็นอกีหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกถึงทักษะ

ทางด้านอารมณ์และจิตใจ หากเขารู้จกัแบ่งปัน อาการที่ถูกสปอยล์หรือการถูกเอาแต่ใจจะค่อยๆ ดีขึ้นค่ะ 

  6. ตอ้งมขีอ้แลกเปลีย่นเสมอ 

  เมื่อไหรท่ี่ลูกไม่ยอมทําหน้าที่ของตนเอง เช่น เล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ ปล่อยให้บ้านรก เมื่อ

คุณสั่งให้เก็บแต่ลกูยงัดื้อรั้นไมย่อมเก็บอกี และหากคุณใช้เงื่อนไขว่า “เก็บของเล่นแล้วแม่จะพาไป

เที่ยว” การใช้เงื่อนไขแบบนี้บ่อยๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะคะ ควรสอนให้ลูกยอมรับว่าน่ีคือหน้าทีข่องเขา 

มากกว่าใช้เงือ่นไขเพื่อแลกเปลี่ยน 
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  7. กระทบืเทา้ ปดิประตเูสยีดงั 

  เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นแล้วแสดงถึงความไม่พอใจถึงขัน้กระทืบเท้า ร้องไห้เสยีงดัง เดินหนีเข้าห้อง ปิด

ประตูเสียงดังใส่ อาการแบบนี้ต้องแกไ้ขแล้วล่ะค่ะ การโกรธ โมโหไมใ่ช้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ แตห่าก

ปล่อยให้ลูกมีอารมณโ์มโหอยู่บ่อยครั้ง ถึงขั้นทําสิ่งเหล่านี้กับผู้ใหญ่ในบ้านแล้ว ไม่มีการช่วยเหลือเขา 

จะส่งผลถึงตอนโตได้ แก้ไขตอนโตยากยิ่งกว่าแก้ตั้งแต่เดก็ ดั่งคําที่ว่า "ไม่อ่อนดัดง่าย ไม่แก้ดดัยาก" 

  ความรักที่พ่อแมใ่ห้ไม่มคีําว่าสิ้นสุด แต่ถ้าให้จนสุดเกินลิมิต ทําให้ลูกตอ้งเสียนิสยัเกินไปจะไม่

น่ารักนะคะ เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวอยูท่ี่เราจะใส่สีมากน้อยแค่ไหน ใสใ่ห้พอเหมาะกับวยัก็เพยีงพอแล้ว

ค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 1   

ให้เด็กๆ  รอบภาพที่มีรูปร่างเหมือนภาพข้างหน้า 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 2  

ให้หนูๆ  ภาพที่ต่างจากพวก 
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ฝกึสมองประลองปญัญา อนบุาล 3  

ใหน้้องๆ โยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 
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ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล  

ชื่อผลงาน ลูกบอลหรรษา 

เจ้าของ   ด.ช.ปุณณวิช   มินสุวรรณ (น้องนาวาส)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ้งเตรยีมอนบุาล 2 (ครวูา) 

 
ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ระบายสีภาพใบหน้าบอกอารมณ ์

เจ้าของ  ด.ช.ภาคิน   ทิพย์มงคล (น้องออสติน)   

หอ้งอนบุาล 1/2 (ครชูมพู)่ 
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ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน จุดส ี

เจ้าของ  ด.ญ.พิมลณัฏฐ ์  เตชะเลิศสุวัฒน ์(น้องยูร)ิ 

  หอ้งอนบุาล 2/2  (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

 
 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน แปรงฟันกันเถอะ 

เจ้าของ  ด.ช.อัญญาสิ   เพชรโพธิ์ทอง (น้องเคีย้ง)  

หอ้งอนบุาล 3/3  (ครอูีด๊ สดุา)   
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ตอน.. 5 ทปิสช์ว่ยใหล้กูเปน็เดก็มสีมาธ ิเมือ่ตอ้งฝกึลกูอา่นเขยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พ่อแม่หลายคนมปีัญหาเมื่ออยากจะเริ่มสอนลกูอ่าน เขียน หรือทําการบ้าน แต่ลูกไม่มีสมาธิ 

หรือไม่สนใจที่จะเรยีนรู ้แตกต่างจากเวลาอยู่ทีโ่รงเรยีน  

ก่อนอื่นพอ่แม่ต้องทําความเข้าใจว่าเด็กในวัยนี้แตกต่างจากผู้ใหญ่ เขามีความสนใจอยากรู้อยาก

เห็นเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา เมื่อสิ่งทีท่ําไม่น่าสนใจหรือมีอย่างอื่นให้ทําใหเ้ล่น ลูกก็จะหันไปทําอยา่งอื่น

แทน ทําให้ดูเหมือนว่ามีสมาธิจดจ่อได้นอ้ย ซ่ึงแตกต่างจากผู้ใหญ่ แล้วจะมีเทคนิค เคล็ดลับสรา้งสมาธิ

ให้ลูกวัยนี้อย่างไรได้บ้าง 

5 ทปิสช์ว่ยใหล้กูเปน็เดก็มสีมาธ ิเมือ่ตอ้งฝกึลกูอา่นเขยีน 

1. เล่นเกมทีเ่หมาะสมกบัลกู 

  เล่นเกมฝึกสมาธิเกมเปน็สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของลูกได้ดี การเลือกเกมที่เหมาะสมมาเล่นกับลกู

จะช่วยฝึก หรือกระตุ้นให้ลูกมีสมาธิเพิ่มขึ้น เช่น เกมจับผิดภาพ หาภาพที่แตกต่าง เกมตอ่จิก๊ซอว์ หรือ

การต่อเลโก้ อาจจะเริ่มจากเกมง่าย ๆ ที่ใช้เวลาในการเล่นไม่นาน แตค่วรเล่นให้จบเพื่อให้ลูกเรยีนรูท้ี่จะ

มีสมาธิจดจ่อจนสําเรจ็ลุล่วง 
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  2. ทาํบา้นใหส้งบ 

  ตัดสิ่งรบกวนสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสําคัญกับสมาธิ ลองทําบ้านให้เงยีบลง ปิดทีวี ไม่เดินไปเดินมา 

ส่งเสียงดงัรบกวน ปรับไฟ ปรับแสงในบ้านให้สว่างพอดี และเลือกเปิดเพลงคลอเบาๆ ระหว่างลกูอ่าน

หนังสือหรือทําการบ้าน จะช่วยให้ลูกมีสมาธิดีกว่าให้เงียบสนิทไปเลย 

  

3. ลดหรอืงดดทูวี ี

เล่นมือถือ การให้ลูกดทูวีี หรือเล่นมือถือ แท็บเล็ตนานเกินไป ก็ทําให้ลูกขาดสมาธิได้ เพราะ

ภาพจากหน้าจอที่เปลี่ยนไปมาจะกระตุ้นให้จดจ่อมีสมาธิได้น้อยลง ถ้าใหลู้กงดดูทีวีไมไ่ด้ลองปรบัเวลาให้

ลูกดูทีวีหรือเล่นมือถือ แท็บเล็ตเป็นระยะเวลาสั้นๆ ต่อวัน ประมาณวันละ 30-45 นาทีต่อวันพอ และ

ชวนลูกทํากิจกรรมอย่างอื่นแทน  

  

  4. เลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์

อาหารก็สําคัญกับสมาธิของลูก ควรหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยว น้ําหวาน หรืออาหารที่มีน้ําตาลสูงซึง่

ส่งผลต่อสมองและการเรยีนรู้ของลูก ควรให้ลูกรบัประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง 

เช่น ไข่ ถ่ัว นม และผักผลไม ้

  

  5. กาํหนดเปา้หมายสัน้ๆ 

กําหนดเป้าหมายสั้นๆ ในผู้ใหญ่มีสมาธิเฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณ 42 นาที แต่สมาธิในเด็กจะสั้นกว่า

ผูใ้หญ่ อาจจะอยู่ที่ 15-20 นาที ดังนั้นถ้าจะใหลู้กมีสมาธิทําอะไรควรกําหนดเป้าหมาย หรืองานให้ลูก

ทําในระยะเวลาสั้นๆ ที่คาดว่าลูกจะทําได้ เช่น ถ้าให้ทําการบ้านอาจจะให้ลูกทําแค่ 1 บทเรยีนสัน้ๆ หรือ

ให้วาดรูป ระบายสี 1 หน้า เพราะยิ่งพยายามบังคับให้ลูกทําเกินเวลาไป สมาธิจดจอ่ของลูกกย็ิ่งน้อยลง 

และอาจทําให้รู้สึกไม่ชอบการเรยีนได้ 

 

ทีม่า : https://www.rakluke.com 
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หอ้ง Nursery (ครนูุม่, ครวูา) 

ตอน......ขนมหมด !! 

น้องแอนฟิวส ์: กินขนมไหม 

น้องนาวาส : กินๆ ไหนขนม 

น้องแอนฟิวส ์: หมดแล้วไปเอาที่เซเว่นนะ 

หอ้ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......T.บลอ็กโคลี ่

 เด็กๆ กําลังเขยีนหนังสืออยู่ในห้อง T.J-Box เดินผ่านหน้าห้อง 

น้องเทมโป ้ : ครูปัดครับ วันนี้ T.บล็อกโคลี่ จะมาสอนไหมครบั 

ครูปัด  : อะไรนะคะเทมโป ้

น้องเทมโป ้ : วันนี้ T.บล็อกโคลี่ จะมาสอนไหม แล้วก็ชี้นิ้วออกไปนอกห้อง 

ครูปัด  : อ๋อ T.J-Box น้องเทมโป้ T.J-Box นะคะ ไม่ใช่ บล็อกโคลี ่

เด็กๆ  : หัวเราะ 555  

หอ้ง K.1/2 (ครชูมพู)่ 

ตอน.......ฮาตอนกลางวนั  !! 

ครูชมพู ่ : เด็กๆ คะ ทอ่งคําคล้องจองกอ่นรับประทานอาหารกลางวันนะคะ 

ปันปัน  : ท่องคําว่า (ข้าวทุกจาน อยากกินทกุอย่าง) 

หอ้ง K.1/3 (ครอูอม) 

ตอน.......นอ้งมัว่ มั่ว !! 

 วันนี้น้องม่วนม่วนมาสาย เด็กๆ คนอื่นยืนตอ่แถวหน้าห้อง 

ครูออม  : น้องม่วนม่วนคะเก็บรองเท้าค่ะ 

เด็กๆ  : ม่วนม่วนเก็บรองเท้า 

น้องจูเนยีร ์ : มั่วมั่วเปิดประตูสิ เด๋ียวเนียร์ช่วย  

น้องซ ี : ไม่ใช่นะ ไม่ใช่มั่วมั่ว ชื่อม่วนม่วน 

น้องจูเนยีร ์ : กม็ั่วมั่วไง 

เด็กๆ  : ม่วนม่วน จูเนียร์ 555 
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หอ้ง K.1/4 (ครกูุก๊) 

ตอน......ยด !! 

ครูกุก๊  : เด็กๆ อ่านตามนะคะ a-n-t 

เด็กๆ  : a-n-t  

ครูกุก๊  : แอนท ์

เด็กๆ  : แอนท ์

ครูกุก๊  : แอนท์ แปลว่าอะไรคะ 

น้องณัฐชา : ยด 

น้องเปย้เป้ย : ไม่ใช่ยดนะ มันคือมด 

น้องณัฐชา : ใช่เราก็บอกว่า ยด ไง 

ครูกุก๊  : เพื่อนพูดว่า มด ค่ะลูก เพื่อนพูดไม่ชัดค่ะ 

หอ้ง K.2/1 (ครพูงษ)์ 

ตอน.......เรยีกผดิ ! 

 ช่วงรับประทานอาหารกลางวัน วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟและเกีย๊วทอด  

น้องต้นกล้า : เพื่อนๆ วันนี้อาหารน่ากนิมาก 

น้องปัณณ์ : โอ้ !! มีตะเกียบใหก้ินดว้ยครับครูพงษ ์

น้องไบรท์ : ไม่ใช่ปัณณ์ มันคือแปง้ทอด 

ครูพงษ ์ : เขาเรียกว่าเกี๊ยวทอดคะ่เด็กๆ 

น้องต้นกล้า : ว่าแล้ว ต้นกล้ากําลังนึกอยู่ครับครูพงษ์ 

หอ้ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........การสือ่สาร ! 

ช่วงเย็นขณะนัง่รอผูป้กครองมารับที่ลานกจิกรรม 

ครูอี๊ด  : น้องวินไปซือ้ เย็นๆ กับแป๊ปซี่ให้ครูอี๊ดหน่อยคะ่ 

น้องวิน  : (น้องวินเดินไปซื้อแล้วเดนิกลับมา)มาแล้วครับครอูี๊ด 

ครูอี๊ด   : ไหนล่ะคะเย็นๆ ทําไมได้แต่แป๊บซี่ล่ะคะ 

น้องวิน  : ก็นี่ไงครับ แป๊บซี่เย็นๆ 

ครูอี๊ด  : 555 ก็ถูกของวิน 

หอ้ง K.2/3 (ครตูิก๊) 

ตอน........“ เปน็เดก็ดนีะครบัครตูิก๊ ” 

ครูติก๊  : น้องฟินไปนอนได้แล้วคะ่ 

น้องฟิน : ครูติก๊ทําอะไรครับ 
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ครูติก๊  : ครูติก๊จะทํางานคะ่ ถ้าน้องฟินไม่นอนครูติ๊กทํางานไม่ได้กจ็ะเสยีใจ 

น้องฟิน : (เดินมากอดคุณครูแล้วบอกว่า) ไม่ต้องเสียใจเปน็เด็กดีนะครับครูติ๊ก  

พรุ่งนี้จะซื้อสติก๊เกอร์ให ้

หอ้ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......กนิแทก็ซี ่! 

น้องมีนา : เราชอบกินแป๊ปซี ่

น้องอลิซ  : อะไรนะ มีนาชอบกินแทก็ซี่ 

เพื่อนๆ  : อ้าว ครับ มันร้อน อ้าวครับ 555 

หอ้ง K.3/2 (ครตูิง่) 

ตอน.......มะเขอื !! 

ครูติ่งให้เด็กๆ อ่านดรุณมาถึงคําว่า   มะเขือ 

น้องซ ี : มะเตือ 

ครูติ่ง  :  น้องซีอ่านอกีครั้งสิคะ 

น้องซ ี : มะเตือ 

เพื่อนๆ  : 555 

ออกัส  : มะเขือต่างหากหละ 

น้องซ ี : ก้อเราพูดไม่ชัดไง มะเตอืเหมือนกันแหละ 

เพื่อนๆ  : 5555 

หอ้ง K.3/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......ทบทวนการจาํ! 

เช้าวันหน่ึงน้องขนุนมาแต่เช้าครูเกด (นศ.) เลยให้มานั่งอ่านก-ฮ 

น้องขนุน : ง.งู จ.จาน ฉ.ฉิ่ง ช. ช้าง ซ.โซ่อืมมม 

ครูเกด  : ช.กะ 

น้องขนุน : ช.กะชาย 

ครูเกด  : กะเฌอ 

น้องขนุน : หดคออมยิม้ (เพราะเขินอาย) 

ครูเกด  : ยิ้ม 
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กจิกรรม ภาษาจนี 

  
 

กจิกรรม Music Orff Fun 

  
 

กจิกรรม นาฏศลิป ์

 
 

กจิกรรม Play & learn 
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กจิกรรม เทควนัโด 

 
 

กจิกรรม Creative art 

 
 

กจิกรรม Little Lab 
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กจิกรรม Electone 

 
 

กจิกรรม The Cutie Chef 

 
 

กจิกรรม ไวโอลนิ 

 
 

กจิกรรม อคูเูลเล ่
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กจิกรรม Cooking 

 
 

กจิกรรม วนัไหวค้ร ู
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เดก็ๆ ทาํกจิกรรมปลกูตน้ไมเ้พือ่จดัสวนหยอ่ม 3/1 

 

เดก็ๆ ทาํกจิกรรมปลกูตน้ไมเ้พือ่จดัสวนหยอ่ม 3/2 

 

 

เดก็ๆ ทาํกจิกรรมปลกูตน้ไมเ้พือ่จดัสวนหยอ่ม 3/3 

 

กจิกรรม "HiQ UHT School Tour'' 
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กจิกรรม ''D-nee Kids School Tour'' 

 
 

ฝา่ยสขุาภบิาลอาหารและสิง่แวดล้อม เขตราษฎร๑บรูณะ เขา้ตรวจประเมนิสขุลกัษณะสถานที่ 

ประกอบอาหาร การสุม่ตรวจอาหาร มอืผูส้มัผสัอาหาร 

 
 

บทูกจิกรรม นมโฟรโ์มสต ์

 
 

 

 


